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Abstrakt 

Název: Prognóza výkonu a porovnání závodní výkonnosti mužů a žen 

při dlouhém triatlonu Ironman Hawaii. 

 

Cíle: Analyzovat výkonnost mužů a žen jak v jednotlivých částech 

triatlonu (plavání, kolo, běh), tak celkovém výkonu v letech 

1979 – 2014 a dále pomocí analýzy časových řad zjistit predikci 

výkonnosti závodníků závodu Ironman Hawaii v roce 2028, tedy 

50. výročí založení tohoto závodu. 

 

Metody: Pro statistické zpracování dat použijeme metodu analýzy 

časových řad pomocí softwaru SPSS Statistics 22. Výsledné grafy 

doplníme o historický kontext a aktuální podmínky závodu. Na 

základě zpracovaných dat vytvoříme predikci výkonů v roce 

2028.  

 

Výsledky:  Plavecká část se v budoucnu nebude výrazně zlepšovat ani 

u mužů ani u žen. Mírné zlepšení vidíme v cyklistické části, 

taktéž u mužů i žen. V běžecké části se výkony budou zlepšovat 

nejvíce ze všech částí závodu. Ženy se budou nejvíce přibližovat 

výkony mužů právě v běžecké části. Muži absolvují plaveckou 

trať v roce 2028 za 0:51:00 a ženy se budou pohybovat okolo 

času 0:54:00. V cyklistické části se budou časy mužů pohybovat 

okolo 4:10:00 a časy žen okolo 4:39:30. Běžeckou část muži 

absolvují za 2:36:30 a ženy za 2:47:00. Muži se vypořádají 

s celým závodem za 7:50:00 a ženy se v cíli objeví o 40 minut 

déle v čase 8:30:00.  

 

Klíčová slova: Plavání, cyklistika, běh, analýza, procentní bod, vytrvalostní 

schopnost, analýza časových řad, crosskorelace  



Abstract 

Title: Performance prognosis and comparison of male and female race 

performance in long distance Triathlon Ironman Hawaii. 

 

Objectives: To analyze male and female performance in each part of triathlon 

(swim, bike, run) and whole race performance at 1979-2014. 

To find performance prediction of racers using time series 

analyses for race Ironman Hawaii in years 2028. It means fiftieth 

anniversary establishment of the race. 

 

Methods: For statistical data processing we shall use time series analysis 

using SPSS statistic 22 software. We add the final graphs to the 

historical content and the actual conditions of the race. And then 

we create the performance prediction in the year 2028 based on 

the processed data. 

 

Results:   The swimming part will not significantly improve either men or 

women in the future. We shall see a slight improvement in the 

cycling part, as in men and women. In the running section, the 

performance will improve the most from all the parts of the race . 

Women will be much closer to the performance of men in the 

running part. Men finish the swimming part in 2028, in the time 

of 0:51:00 and women will be around the time 0:54:00 . In the 

cycling part the times will be around 4:10:00 for men and for 

women around the times of 4:39:30 . The running part men 

complete in 2:36:30 and women in 2:47:00. Men will deal with 

the whole race in 7:50:00. Women will be at the finish line 

in about 40 minutes later with the time of 8:30:00. 

 

Keywords:  Swimming, cycling, running, analyses, percentage point, 

endurance, abilities, time series analyses, cross-correlation
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1 ÚVOD 

Havajský Ironman je ve světě Ironmanu fenoménem, Mekka pro všechny příznivce 

triatlonu. Ten pro koho není triatlon srdeční záležitostí, snad ani nemůže pochopit 

hloubku a význam tohoto závodu pro pravověrné triatlonisty. Teprve Havaj rozpoutala 

masové šíření tohoto sportu do světa. Každoročně se v měsíci říjnu sjíždějí triatlonisti 

z celého světa, aby stanuli na startu toho nejprestižnějšího závodu v zátoce Kailua Bay 

na největším ostrově Havaje Big Islandu, aby bojovali s vlnami Pacifiku, neutuchajícím 

větrem při stoupání do Hawi a téměř nesnesitelným horkem na lávových polích. Každý 

ze závodníků prožívá neuvěřitelná muka na Alii drive, ale každý ze závodníků chce 

závod bezpodmínečně dokončit. Podmínky jsou víc než kruté. Snem snad každého 

profesionála je závod vyhrát a sen hobby závodníka je závod dokončit. Havajský 

Ironman je velký sen, krásná příroda a neskutečné drama. 

Již před dvěma lety jsem se pokoušela odpovědět na otázku, zdali jsou ženy schopné 

v budoucnu držet krok s muži při déletrvajících vytrvalostních závodech. Na základě 

této pohnutky jsem se rozhodla zpracovávat bakalářskou práci, ve které porovnávám 

výkonnost nejlepších mužů a žen nejproslulejšího triatlonového závodu na světě. Dále 

mě nesmírně zajímalo, jestli se v budoucnu budou časy závodníků a závodnic stále 

zlepšovat.  

V současnosti existují studie, které pojednávají o výkonnostních rozdílech mezi muži a 

ženami v porovnání s rozdílností délek triatlonových tratí. Detailnější studii tohoto typu 

zabývající se pouze rozborem Ironmanu Hawaii jsme nenalezli. Nezjistili jsme 

ani jakékoliv prognostické snahy v tomto tématu. Touto prací bychom chtěli tuto 

tématiku blíže osvětlit a doplnit tak mezery v triatlonové literatuře. 

Naším cílem bude zpracovat pět nejlepších výsledků mužů a žen z plavecké, 

cyklistické, běžecké části a poté i celkového času závodu. Následně pomocí softwaru 

SPSS statistic 22 a Microsoft Office Excel přeneseme výsledky do grafů a na konec 

určíme predikci výkonnosti v roce 2028. 

V současnosti je triatlon obecně rok od roku populárnější záležitostí. Věřím, 

že výsledky naší práce budou zajímat profesionální závodníky, trenéry i hobby 

triatlonisty, pro které je tento sport srdeční záležitostí. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Charakteristika triatlonu 

Triatlon je vytrvalostním vícebojem, multisportem, kombinujícím tři sporty v jejich 

vytrvalostní podobě s mimořádnými nároky na vytrvalostní schopnosti sportovce. 

Oproti některým jiným vícebojům založeným na „sčítání“ výsledků jednotlivých 

disciplin má triatlon charakter homogenního sportu, ve kterém výkon začíná 

okamžikem startu a končí okamžikem cíle a pouze se v jeho průběhu mění druh 

zatížení. Nejedná se o závod v jednotlivých disciplínách, ale triatlon a jeho druhy jsou 

disciplínami sami o sobě. Závodník musí absolvovat plaveckou, cyklistickou a 

běžeckou část v uvedeném pořadí bezprostředně za sebou. Měří se čas od startu 

plavecké části do cíle běhu (Formánek a Horčic, 2003). 

Triatlon, tzn. plavání, jízda na kole a běh v nepřetržitém sledu, je nové sportovní 

odvětví, které ve velmi krátkém čase získalo celosvětovou proslulost. Někdy 

se poukazuje na to, že jeho popularita vychází z enormního zájmu přihlížejících, kteří 

jsou nadšeni dramatickou podívanou, jindy se rychle získaný zájem o triatlon připisuje 

poznatku, že vytrvalostní trénink a zvláště vytrvalostní víceboj zvyšují obecnou úroveň 

tělesné zdatnosti. Rozvoj triatlonu jako masového sportu napomáhá skutečnost, že není 

zaměřen pouze na dlouhé vzdálenosti, nýbrž že náročnost jednotlivých disciplín může 

být snížena zkrácením tratí (Ehler, 1990). 

 

2.2 Délky tratí triatlonů 

Tabulka 1 prezentuje délky tratí různých typů triatlonu. 

Triatlon Plavání Kolo Běh 

Sprint triatlon 0,75 20 5 

Olympijský triatlon 1,5 40 10 

Dlouhý triatlon 1,9-3,8 90-180 21-42,2 

Krátký terénní triatlon 0,75 20 5 

Dlouhý terénní triatlon 1,9 90 21 

Tab. 1: Distance triatlonových závodů, délka tratí (v kilometrech), (Česká triatlonová asociace, 

2012) 
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Stanovené délky tratí pro jednotlivé disciplíny triatlonu pro dospělé závodníky (sprint 

TT, krátký TT- olympijský, dlouhý TT) určují časové rozmezí závodního zatížení 

od 50-70 minut u sprint TT, 1:45-2:30 u krátkého TT a 8:30-11:00 hodin u dlouhého TT 

(Formánek a Horčic, 2003). 

 

2.3 Druhy vytrvalosti a metabolická charakteristika triatlonu 

Trénink triatlonu vyžaduje vysoké nároky na práci a rozvoj funkčních systému 

organismu. Jde především o fyziologické a biochemické procesy související s našimi 

energetickými-metabolickými systémy, o vysoké nároky na kardio-vaskulární soustavu 

na dýchání a přenos kyslíku. Všechny disciplíny triatlonu tedy vyžadují vysokou úroveň 

dlouhodobé vytrvalosti, která je ale u jednotlivých disciplín odlišná především 

v intenzitě aerobních procesů (Formánek a Horčic, 2003). 

Podle Dovalila a kol. (2008) je definice vytrvalosti následovná: „Vytrvalost je komplex 

pohybových schopností provádět činnost s požadovanou intenzitou co nejdéle, nebo 

ve stanoveném čase a s co možná nejvyšší a neklesající intenzitou, tj. v podstatě 

odolávat únavě“.  

V tabulce 2 uvádíme základní dělení vytrvalosti s délkou trvání a způsobem 

energetického zabezpečením u daného druhu vytrvalosti. Pro triatlon a další déle trvající 

vytrvalostní aktivity bylo nutné podrobněji rozlišit druhy vytrvalostí (tabulka 3). 

Druh vytrvalosti Délka trvání  Energetické zabezpečení 

Dlouhodobá 8-10 min. O2 

Střednědobá 3-8 min. LA-O2 

Krátkodobá 2-3 min. LA 

Rychlostní do 20 s ATP-CP 

Tab. 2: Základní dělení vytrvalosti (Perič a Dovalil, 2010) 

Vytrvalost Doba pohybové činnosti 

(čas) 

Spotřeba kyslíku 

(% VO2max) 

Energetické krytí 

(% aerobního podílu) 

Krátkodobá 35 s- 2 min. 100 20 

Střednědobá 2-10 min. 95 - 100 60 

Dlouhodobá I 10- 35 min. 90 - 95 70 

Dlouhodobá II 35-90 min. 80 - 95 80 

Dlouhodobá III 90- 360 min. 60 - 90 95 

Dlouhodobá IV nad 360 min. 50 - 60 99 

Tab. 3: Druhy vytrvalosti (Formánek a Horčic, 2003) 
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2.4 Krytí energetických potřeb při vytrvalostní pohybové činnosti 

Měkota a Novosad (2005) uvádí, že energie pro motorický výkon je získávána z ATP 

(adenosintrifosfátu), který je uložen ve svalových buňkách. Tento energetický zdroj 

zabezpečující svalový stah je uvolňován různým způsobem podle typu pohybové 

činnosti. V závislosti na délce a intenzitě pohybu probíhá uvolňování energie rozdílným 

způsobem. Rozhodující je skutečnost, zda při zatížení je dostačující přísun O2 (aerobní 

zóna energetického krytí), nebo zda již přísun O2 nedostačuje a vzniká tak laktát 

(anaerobní zóna energetického krytí).  

2.4.1 Anaerobně alaktátová fáze  

Základem svalového stahu je v mitochondriích probíhající rozpad adenosintrifosfátu 

(ATP) na adenosindifosfát (ADP) a fosfát (P). Další část fosfátu ve svalové buňce 

kreatinfosfát (CP) se krátkodobě podílí na reakci zaměřené na resyntéze ATP. 

V průběhu této anaerobně alaktátové fáze není potřeba přítomnost kyslíku a nevzniká 

tak žádná kyselina mléčná jako produkt látkové přeměny.  

2.4.2 Anaerobně laktátová fáze   

Ještě před úplným vyčerpáním energie z makroergních fosfátů probíhá zapojení dalšího 

způsobu získávání rychlého zdroje energie prostřednictvím štěpení glukózy, 

tzv. anaerobně laktátový. Energetický zisk tohoto způsobu energetického krytí je však 

malý (z 1 molekuly glukózy, 2 molekuly ATP). Vzniká tak laktát, který rychle vyvolává 

únavu při maximálním stupni zatížení. Zásobárna anaerobně laktátového energetického 

krytí je přibližně po 45 sekundách vyčerpána.  

2.4.3 Aerobně laktátová fáze získávání energie 

Aerobně laktátová fáze nastává, jestliže je k dispozici dostatek kyslíku, aby mohlo 

v plném rozsahu nastávat štěpení glukózy. Tento průběh štěpení je pomalejší, ale zisk 

energie je výrazně vyšší (38 molekul ATP z 1 molekuly glukózy). Aerobním způsobem 

mohou být také štěpeny tuky. Tento způsob uvolňování energie pokrývá 70-90% 

energetické spotřeby při dlouhodobé práci střední intenzity (Měkota a Novosad, 2005). 
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2.5 Energetický výdej v triatlonovém závodu 

Na olympijských distancích je energetický výdej roven 8-10 MJ a až 40 MJ je tomu 

u dlouhého triatlonu. (Bartůňková a Novotný, 1996). V závodě Ironmanu na Novém 

Zélandu v roce 1997 byl naměřen u 10 mužů průměrný celkový energetický výdej 

42 151 kJ a průměrný čas triatletů byl kolem 12 hodin (Kimber, 2002).  

 

2.6 Somatotyp triatlonisty 

V porovnání s ostatními vytrvalostními sporty se zdá, že výkonnostní triatleti vytvářejí 

speciální tělesný mezityp mezi výkonnostními plavci, cyklisty a běžci. 

Z morfologického hlediska spadají mezi ektomorfní mezomorfi (obrázek 1). Vyznačují 

se malým procentem podkožního tuku okolo 3-5%, u žen 6-10%, štíhlou a přitom 

svalnatou postavou s výškou okolo 175-185 cm u mužů a 165 a 175 cm u žen a 

hmotností 70-80 kg u mužů, 55-65 kg u žen.  

 

Obr. 1: Somatograf triatlonisty (modře-muži, červeně-ženy). (Bernaciková, Kapounková, 

Novotný, 2010) 
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2.7 Analýza výkonu v triatlonu  

Článek analyzuje sportovní výkon čtyř typů triatlonu: sprintu, krátkého, dlouhého a 

terénního závodu. Jako zdrojová data byly použity výsledky prvních 30 klasifikovaných 

závodníků v cíli v kategorii elite muži. Pro analýzu vztahů jednotlivých částí triatlonu 

byl v článku, vzhledem k výsledkům testů normality, použit Spearmanův korelační 

koeficient. Mezi analyzované závody byl zahrnut i dlouhý triatlon na Havaji. 

(Kovářová, Juřič a Kovář, 2012). 

Pokud převedeme průměrné časy z jednotlivých částí triatlonu na percentní body, 

zjistíme, že ve všech modifikacích triatlonu je nejkratší částí plavání. Nejnižší hodnotu 

má dlouhý triatlon (10,65 %), nejdelší sprint triatlon, kde čas strávený plaveckou částí 

je skoro dvojnásobný vzhledem k času celého závodu (18,30 %). Druhou nejkratší částí 

závodu je ve všech případech běh. Nejnižší hodnotu vykazuje terénní triatlon (28,36 %), 

nejdelší poté dlouhý triatlon (34,68 %). Nejdelší částí triatlonu je cyklistika. Nejnižší 

hodnotu vykazuje sprint triatlon (51,20 %), nejdelší pak terénní triatlon (59,11 %) a 

u dlouhého triatlonu je dosahováno (54,67%). Vzhledem ke shodě pravidel a přesné 

polovině distancí můžeme usuzovat, že sprint i krátký triatlon jsou velmi podobnými 

soutěžemi (Kovářová, Juřič a Kovář, 2012). 

Vzhledem k použití Spearmanova korelačního koeficientu se jedná o vztahy mezi 

pořadím závodníků v analyzovaných částech triatlonového závodu. U dlouhého 

triatlonu zjišťujeme signifikantní korelace (p< 0,01) mezi plaveckou a všemi ostatními 

analyzovanými částmi závodu (0,517; 0,469; 0,469), dále pak mezi běžeckou částí a 

celkovým výkonem. Lze konstatovat, že časově nejdelší část triatlonu, (cyklistika) nemá 

největší souvislost k celkovému výkonu v triatlonu. Důvod nelze jednoznačně označit, 

může jím být tzv. skrytost této části, a rozhodující proto nemusí být pořadí a čas této 

části triatlonu, ale stupňující se únava závodníka a množství energie, kterou ušetří 

do poslední běžecké části závodu, kde se rozhoduje o vítězi (Kovářová, 2010). 

Ve většině případů se zjistilo, že korelační koeficient se zvyšoval s narůstajícím 

pořadím částí, resp. že nejvyšší byl v běhu. Otázkou zůstává, zda by tyto závěry platily i 

v případě, že by se u disciplín změnilo pořadí, a zda důvodem zvýšení korelace je 

vzrůstající doba celkové zátěže, či aspekty technicko-taktického zvládnutí jednotlivých 

částí bez ohledu na pořadí. 
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Pouze u dlouhého triatlonu byl zaznamenán statisticky významný korelační koeficient 

k celkovému výsledku v závodě ve všech částech (0,469; 0,396; 1,000). Z toho 

vyvozujeme největší vyrovnanost jednotlivých částí jeho závodu. Tato skutečnost může 

mít několik vysvětlení. Důvodem vyšší korelace mezi cyklistickou částí a celkovým 

výkonem v závodě může být zákaz draftingu (jízda v háku), což znemožňuje využít 

některé techniko-taktické nástroje a zajišťuje vyšší okamžitou vypovídající hodnotu 

o výkonnosti v této části závodu. Důvodem vyšší korelace mezi plaveckou částí a 

celkovým výkonem v triatlonovém závodě může být délka jeho částí. 

Je známo, že plavání za jiným plavcem se v triatlonu využívá (Chatard & Wilson, 2003; 

Bentley et al., 2007). Při závodech krátkého a sprint triatlonu je tento efekt velmi 

využíván. Předpokládáme, že toto je důvod nízkých korelací mezi plaváním a celkovým 

výkonem (Kovářová, Kovář, 2010). Tento efekt se však může s délkou trati a 

s ní související vznikající únavou u plavců snižovat. Roli může hrát i prostředí plavecké 

části triatlonu. V dlouhém triatlonu se většinou absolvuje plavání na jednom plaveckém 

okruhu, který většinou zasahuje i mimo klidnou vodu, a plavci tak musí překonávat 

přírodní překážky (např. vlny, proudy), které velmi snižují možnosti plavat za jiným 

plavcem (Kovářová, Juřič a Kovář, 2012). 

 

2.8 Historické mezníky triatlonu ve světě 

Tři momenty nasměrovaly triatlon do současnosti. První moment je vynález kola a 

datum 8. 12. 1867, kdy se konal první cyklistický závod v Paříži. Tato důležitá událost, 

která umožnila vznik triatlonu, jako sportovní disciplíny zahrnující běh, plavání a jízdu 

na kole, protože běh a plavání patřily již k odvěké výbavě společnosti. Druhý moment 

je počátek biatlonu v roce 1974, který kombinuje plavání a běh a tím třetím mezníkem 

je rok 1979, kdy triatlon objevila média. První zmínky o sportovním víceboji 

zahrnujícím tři disciplíny nacházíme v roce 1902, v té době to byl běh, jízda na kole a 

kanoe. 

V roce 1921 nalézáme první zmínku z historických pramenů o triatlonu v dnešní 

podobě, tedy trojboji zahrnujícím plavání, jízdu na kole a běh. Studenti francouzského 

běžeckého klubu se pokoušeli propojit tyto sportovní disciplíny v jeden druh sportu. 
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První ročník Mission Bay Triatlonu se konal v roce 1974 ve věčně teplém San Diegu, 

na kalifornském pobřeží Spojených států. Této události předcházela oslava narozenin 

Davida Paina v roce 1972. David Pain Birthday Biathlon – to byl běh na 6,2 míle a půl 

míle plavání. O dva roky později, dva jeho přátelé Don Shannahan a Jack Johnstone 

ze Sandiega Track Clubu připojili jízdu na kole a první známý triatlon, tak jak ho známe 

dnes, byl na světě. Na 35. místě při prvním Mission Bay Triatlonu skončil legendární 

John Collins. Tento poručík US NAVY vyřešil spor o nezdatnějšího sportovce 

jednoduše. Vymyslel Ironmana. Stalo se to v roce 1977 na ostrově Oahu. John Collins 

naslouchal klasické pivní diskuzi, kdo je nezdatnějším sportovcem. Lidé se přeli, zdali 

je to cyklista, běžec nebo plavec. John Collins se ukázal jako muž činu. Využil hudební 

přestávky a oznámil šokovanému obecenstvu: „Vše zodpoví triatlon, který spojí 

Waikiki Rough Water Swim-2,4 mil plavání, Around oahu Bike Race- 122 mil na kole 

a Honolulu Marathon-42 km běhu. První v cíli získá titul Železný muž - IRON MAN!“ 

Jeden z nejdůležitějších mezníků ve světě triatlonu je rok 1978. V tomto roce byl 

pořádán první závod Havajského Ironmana. Rok poté se uskutečnil druhý ročník. Toto 

datum je však významné zejména díky tomu, že zásluhou médií, která věnovala tomuto 

závodu velkou pozornost, popularita triatlonu ve světě začala velice stoupat. 

Evropská triatlonová unie (ETU), jejímž členem se později stal i Český svaz triatlonu 

vznikla roku 1984 a rok 1989 patří vzniku Mezinárodní triatlonové unie (ITU) a konání 

prvního mistrovství světa v triatlonu ve Francii (Avignon). Od roku 1990 se každoročně 

pořádají závody Evropského poháru, které zaštituje ETU. Konečně se dostáváme 

k dalšímu velmi důležitému datu a tím je rok 2000, kdy se triatlon objevil 

na olympijských hrách v Sydney (Formánek a Horčic, 2003; Řípa 1997). 

 

2.9 Ironman Hawaii 

V lednu roku 1978 se dvanáct nadšenců dohadovalo, která z vytrvalostních disciplín je 

nejnamáhavější- plavání, jízda na kole či běh. Nakonec se dohodli, že si navzájem 

poměří síly v závodě, v němž všechny disciplíny spojí v jednu. K této ojedinělé soutěži 

došlo na ostrově Oahu, jedné z výsep Havajského souostroví. Zvolili délky tratí podle 

tamějších zvyklostí a podmínek. 
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Plavecká trasa je dlouhá 3,8 km, a je to současně tradiční závod okolo pláže Waikiki, 

180 km je dlouhá okružní silnice kolem Oahu, 42 195 m je délka maratónu, který je 

každoročně pořádán v hlavním městě souostroví Honolulu (Ehrler a kol., 1990). 

Světový šampionát v dlouhém triatlonu (Ironman) se koná každoročně v měsíci říjnu 

na největším havajském ostrově Big Islandu. Závod se koná od roku 1978 a je 

organizován světovou triatlonovou organizací. V Městě Kailua-Kona počet startujících 

je omezen na 2000 závodníků. 

2.9.1 Kvalifikace na závod 

Nejznámější a nejrozšířenější způsob kvalifikace na Havaj je přes oficiální závody 

Ironman, ale i polovičního Ironmana. Pro dané věkové kategorie jsou předem vypsány 

počty míst (slotů). Jakmile se někdo získaného slotu vzdá, automaticky bere místo ten, 

kdo je první pod čarou. Počet slotů v kategorii může být změněn k poměru a k počtu 

závodníků v jednotlivých kategoriích. Obecně platí, že prestižnější závody mají více 

slotů, než ty exotické. Aby byl slot platný, je potřeba ho při zisku okamžitě v hotovosti 

uhradit. Profesionální závodníci se na Havaj kvalifikují pomocí Kona Pro Rankingu, 

kde se jim započítávají jednotlivé závody, které absolvují. Profesionálů a hobby 

závodníků (Age groupers) je celkem 1800. Dále je 100 míst losováno loterijně a dalších 

100 je nazýváno jako Legacy program. Pokud závodník absolvoval 12 Ironmanů a je 

registrován na nějaký závod pro letošní rok může se ucházet o toto místo. Ještě je tu 

začleněna jedna kategorie Kona inspired a k získání tohoto slotu je vyžadován 

srdcervoucí příběh. Poslední 4 místa se draží na elektronickém serveru e-bay a výtěžek 

jde na charitativní účely (Mika, 2014). 

2.9.2 Přehled dosažených výsledků −  Ironman Hawaii 

Nejlepší dosažený výsledek prvního závodu na Hawaii, v roce 1978, byl čas 11:46:58 

amatérského sportovce Gordona Halleyho. Porovnáme-li to s výsledkem 

profesionálního sportovce v současné době, např. s výsledkem Chrise McCormacka 

(AUS) z roku 2010, který závod dokončil s časem 8:l0:37. Vidíme zde markantní rozdíl. 

Samozřejmě, velká část tohoto rozdílu je dána faktem, že druhý čas byl podán 

profesionálním sportovcem, který se na daný závod připravoval několik měsíců, avšak 

určitý díl tohoto časového rozdílu je dán také změnami, kterými prošlo sportovní 

vybavení používané ve všech triatlonových disciplínách. 
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Za zmínku stojí, že v roce 1979 Tom Warren zlepšil čas na 11:15:56. V roce 1980 

legendární Dave Scott překonal hranici desíti hodin a do cíle se dostal za 9:24:33. 

O čtyři roky později Dave Scott prolomil i devíti hodinovou hranici a stanovil havajské 

maximum na 8:54:20. 

Druhá havajská legenda Mark Allan v roce 1989 ukončil závod s časem 8:09:15 a stejný 

výkon předvedl i v roce 1992. Historické maximum s časem 8:04:08 bylo do roku 2010 

drženo belgickým závodníkem Lucem Van Lierdem, který tohoto času dosáhl v roce 

1996. V roce 2011 havajský Ironman vyhrál australský závodník Graig Alexander 

v čase 8:03:56, jenž se stal nejrychlejším časem na Havajských ostrovech. 

U žen se časy rovněž s postupem doby posouvají a zrychlují. Základní čas zde stanovila 

Lyn Leimaire v roce 1979, tehdy byla na startu jako jediná žena a trať zvládla 

za 12:55:38. Hranice desíti hodin byla prolomena v roce 1986 Pauloou Newby Fraser 

z JARu. Stejná závodnice v roce 1992 pokořila i devíti hodinovou metu a stanovila 

havajské maximum časem 8:55:28. Ani fenomenální Švýcarka Natasha Badmann, 

nebyla schopná tuto hranici pokořit. V roce 2009 neuvěřitelná Chrissie Wellington, 

která vyhrála i v předchozích dvou ročnících, vylepšila havajské ženské maximum 

na 8:54:02. Avšak její výkon překonala minulý rok Miranda Carfrae, která zdolala trať 

za 8:52:14 (Pazdírka, 2012). 

 

2.10 Historie a vytrvalostní trénink žen  

Jediné sporty, které byly po většinu minulého století považovány za vhodné pro ženy a 

ve kterých byla téměř stejná konkurence jako u mužů, byly jezdectví, tenis, golf, 

gymnastika a také krasobruslení. Navzdory nesčetnému množství předsudků ze strany 

mužů, zejména co se vytrvalostních disciplín týče, se ženám podařilo velmi přiblížit k 

úplnému přijetí do světa sportu. Například na olympijských hrách v Amsterdamu v roce 

1982 byla nejdelší trať, na které směly ženy závodit, běh na 800 metrů. Na této 

olympijské trati překonaly tři běžkyně světový rekord, ale závod dokončily v tak 

„zuboženém stavu“, že zděšení funkcionáři tuto disciplínu z budoucích soutěží 

vyloučili. „Ženy prostě nejsou stavěné na to, aby běžely tak daleko,“ to bylo stanovisko 

mnoha mužů i vědců. Běh žen na 800 metrů se znovu konal až na hrách v Tokiu v roce 

1964 (Friel, 2009). 
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Na olympijských hrách v Los Angeles v roce 1984 organizátoři zařadili do soutěží 

ženský maraton- téměř dvě desetiletí poté, co ženy začaly na této trati soutěžit. 

Do dnešního dne některé vytrvalostní sporty, například silniční cyklistika, zkracuje 

délku ženských závodů (Friel, 2009). 

V triatlonu, duatlonu, zimním triatlonu a aquatlonu je tomu naštěstí jinak. Všechny 

závody jsou délkou tratě pro ženy a muže naprosto shodné. V některých případech se 

ještě setkáváme s odlišným oceněním za umístění. Ženy dostávají výrazně nižší finanční 

ohodnocení za umístění v závodech, zejména na tuzemských závodech.   

 

2.11 Vývoj triatlonu na pozadí technologických trendů 

2.11.1 Plavecký neopren 

Důvodů pro zlepšování výkonů v Ironmanech je hned několik. Bezesporu jde o lepší 

vybavení. Vůbec první triatlonový neopren značky Aquaman (příloha 5) byl vyroben 

roku 1984 ve Francii. Do té doby se závodníci proti chladu chránili pouze vazelínou. 

Aquaman vytvořil první neopren, který poskytuje teplo, svobodu pohybu, ve vodě 

minimalizuje tření a dá se snadno svléci. Xavier Mérian (2012) popisuje, že první 

neopren, který s otcem vytvořili, byl velmi tuhý. Obléci se dal jedině s použitím 

dětského pudru, protože vnitřek nebyl pokryt textilní vrstvou.  Dan Emplifield (2005) se 

zmiňuje o svém prvním neoprenu. V roce 1986 závodil v neoprenu, který nesl název 

Quintana Roo.  

Neopreny se velmi špatně nasazovaly. Někteří výrobci dávali na spodní strany nohavic 

zipy. Někteří závodníci si neopren zkracovali. První neopreny byly vyráběny z velmi 

pevného neoprenu (Rubatex G231N). Jednotlivé částečky tohoto materiálu byly 

naplněny inertním plynem, který nebyl stlačitelný v hloubce, proto se používal 

především v hloubkovém potápění. 

V roce 1990 se Dan Emplifield spojil s jedním Japonským výrobcem neoprenu. Tommy 

Yamamoto měl zajímavé představy o novém neoprenu, který by chtěl vytvořit. Nazýval 

ho chloropren. Jeho nový materiál byl poddajný, flexibilní, a daleko lehčí. Od té doby 

se začaly vyrábět neopreny s tenčenými nohavicemi. Od kyčlí až po kotníky měly šíři 

5 mm. Pro lepší tvarování se začínají vyrábět neopreny z více kusů neoprenu pomocí 

tzv. „neviditelných“ lepených švů. Takto vytvořený neopren dokáže lépe kopírovat 

lidské tělo. 
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Dále se začaly objevovat vzorované části na neoprenech, speciálně na předloktích. 

Myšlenka byla taková, že zdrsněná plocha pomůže plavci při záběru. Opak byl pravdou 

a spíše se na zdrsněné ploše zachytávaly bubliny, které při záběru nejsou efektivní. 

V dnešní době se neopreny tenčí všude, kde je to jen možné, aby se zvýšila flexibilita 

pohybu ve vodě. Dan Emplifield (2005) se zamýšlí nad tím, zdali je tenčení nohavic 

u neoprenu vhodné. Tvrdí, že pokud se nechá více materiálu v oblasti kolen, zvedne to 

plavcovu polohu a tím pádem je plavec ve vodě rychlejší.  

Současné neopreny se v podstatě neliší. Jako materiál je stále používán Yamamotův 

neopren. Šíře neoprenů je od 1,5-2mm a to zejména na ramenou. Dále se používají šířky 

3-4mm u kotníků a na předloktích. Některé neopreny mají speciální ochrannou silnější 

vrstvu proti oděru. Orca přišla s prvním kompresním neoprenem, který má podpořit 

cirkulaci krve během zátěže. Model Orca predátor (příloha 6) má navíc ve středu 

zakomponovaný speciální panel, který má zlepšit rotace a pozvednout plavcovu polohu 

(Orca, 2014). 

2.11.2 Závodní triatlonový speciál 

Vůbec první kolo speciálně navržené pro triatlon bylo značky Quintana Roo. 

Zakladatelem této značky je nám již známý Dan Emplifield, který stál u zrodu prvních 

neoprenů. Toto kolo neslo název Superform a mělo aerodynamicky přizpůsobená 

řidítka, velmi strmý úhel mezi sedlovkou a sedlem (80°). Takto navržené kolo mělo 

snížit únavu dolních končetin před během. Ray Browing zajel s tímto kolem rekord 

v roce 1989 na Ironmanovi na Novém Zélandu. V roce 1993 byl vyroben nástupce 

superioru téže značky Quintana Roo. Neslo název Kilo, protože jeho rám vážil pouze 

1 kilogram (Quintana Roo, 2014). 

Dále k zlepšení výkonů pomohl vynález celokarbonového triatlonového kola. Stalo se 

tak roku 1989. Kolo neslo název KM40 (příloha 7) a firma, která stála u zrodu tohoto 

kola, se pyšnila názvem Kestrel (Kestrel, 2001). 

Mezi dnešní perličky v oblasti triatlonových kol patří například triatlonový speciál 

značky Specialized. Spojily se síly nejlepších inženýrů a zkušenosti nejlepších 

triatlonistů světa, aby byl postaven tento maximálně účelově navržený a naprosto 

nekompromisní triatlonistický speciál jménem Shiv (příloha 8). Na tomto kole najdete 

to nejlepší, co se v současnosti používá při výrobě triatlonových kol. 
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Shiv má karbonová plášťová kola, které vynikají tuhostí při nízké váze, extrémně rychlé 

a maximálně přilnavé pláště. Dále má plně nastavitelná aerodynamická karbonová 

řidítka, hydraulické čelisťové brzdy, které nabízí maximální brzdný výkon a jedenácti 

rychlostní přehazovačku. Největší novinka je však systém fuelselage. Fuelselage je 

unikátní systém integrované hydratace, který je umístěn do útrob rámu (Specialized 

bicycle components, 2012). 

2.11.3 Běžecké boty 

Dalším důležitým prvkem, který vede ke zlepšení výkonů, jsou speciální boty. Závodní 

boty váží mezi 170 a 230 gramy ve srovnání s až 400 g u tréninkových. Americké 

výzkumy ukázaly, že díky úspoře jedné unce (28 g) na botě se získá 1 sekunda na míli 

(1.6 km), tj. zhruba 6 sekund na unci na 10 km. Závodní bota o hmotnosti 170 g by tedy 

mohla ve srovnání s tréninkovou botou vážící 310 g nahnat 30 sekund. První firma, 

která začala vyrábět obuv speciálně navrženou pro triatlonisty, byla značka Zoot 

(Kopáček, 2003). 

2.11.4 Triatlonový dres 

Firma Zoot Sports byla založena v roce 1983 ve městě Kona, na Havaji, v domově 

závodů „Ironman Triathlon World Championship“. V této době začal Zoot vyrábět 

funkční oblečení pro nejlepší sportovce triatlonu. Christal Nylin, obyvatelka Kony, 

přišla s požadavkem na výrobu speciálně vyvinutého oblečení, vhodného pro triatlon, 

bez nutnosti převlékání se, s lepšími funkčními vlastnostmi. Christal začala různě 

experimentovat. Všila vycpávky do běžeckých kalhot, zkoušela různé látky, přišila 

běžecké tílko k cyklistickým kalhotám. Postupně se jí podařilo vytvořit jednodílné a 

dvoudílné komplety pro účastníky závodu Ironman. Tyto produkty a mnohé jiné 

inovace získaly velký ohlas u závodníků z celého světa (Zoot sports, 2014). 
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2.12 Předpoklady dosažení maximálního výkonu v triatlonu 

2.12.1 Rozdíly mezi ženami a muži  

2.12.1.1 Anatomické odlišnosti žen  

Mezi odlišnosti mezi sportovkyněmi a sportovci patří samozřejmě stavba těla. Ženy 

mývají širší boky, vzhledem k délce nohou kratší trup, níže postavené těžiště a nohy 

více „do X“. Všechny tyto rozdíly mají vliv na výběr cyklistického vybavení a do určité 

míry také na jejich techniku plavání a běhu. (Friel, 2009). Řada výrobců sportovního 

vybavení již na tuto skutečnost v dnešní době myslí. Rok do roku najdeme v prodejnách 

více vybavení speciálně vytvořeného právě pro ženy, co do funkčnosti i vzhledu 

provedení. 

Ženy mají menší výšku těla (asi o 6%) a také nižší hmotnost (asi o 19%) než muži 

stejného věku, stejně tak mají ženy kratší končetiny než muži, jejich délka nohou 

dosahuje kolem 51% výšky těla (u mužů 52% výšky), (tabulka 4). Výhodou žen je 

jejich nízko položené těžiště, to znamená, že jsou oproti mužům stabilnější. Tento fakt 

je podpořen také tím, že ženy mají v dolní části těla více tuku. U mužů tvoří svaly 

z celkové váhy těla přibližně 44,8%. Kdežto u žen toto číslo dosahuje kolem 36%. Díky 

těmto skutečnostem mají ženy ve většině případů lepší plovací schopnost. Mezi další 

rozdíly patří také podíl kontrahujících vláken. Ženy mají asi o 15% větší podíl pomalu 

kontrahujících vláken a dosahují „kostní“ dospělosti ve věku 17-19 let. Muži dosahují 

„kostní“ dospělosti později ve věku 21-22 let (Dovalil a kol. 2010). 

2.12.1.2 Fyziologické rozdíly 

Ženy mají přibližně o 20% menší rozměr srdce, tím pádem i nižší možnost transportu 

kyslíku krví. Menší objem plic, tím pádem nižší plicní funkce (tabulka 4). U žen je až 

o 18-25% nižší maximální spotřeba kyslíku než u jejich protějšků. U mužů je o 15% 

větší bazální metabolismus. Mezi výhody žen zase patří jejich zvýšená tolerance na 

zvýšenou teplotu (Dovalil a kol. 2009). 

Ženy mají nižší transportní kapacitu pro kyslík z důvodu menšího množství erytrocytů a 

také nižší obsah hemoglobinu v krvi. Při stejné spotřebě VO2max se u žen vysvětluje 

podílem tukové tkáně s menším zastoupením aktivní tělesné hmoty, především svalové 

tkáně. Pohybově aktivní ženy mají vyšší hodnoty maximálního aerobního výkonu než 

tělesně neaktivní muži (Bartůňková a kol., 2013). 
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2.12.1.3 Psychologické rozdíly 

Ženy nebývají zpravidla tak agresivní jako muži a jsou více citlivé na podněty z okolí. 

Role tréninku v jejich žebříčku hodnot zaujímá většinou nižší místo. Na rozdíl 

od většiny mužů jsou ženy daleko náchylnější na zásahy, které mohou změnit jejich 

vzezření, zejména na dietologické zásahy (Dovalil a kol., 2009). 

Rozdíly mezi muži a ženami jsou i psychologické povahy. Ženy se obvykle lépe 

vyrovnávají s porážkou. Pokud jde o špatný výkon v závodě, mají tendenci jej přičítat 

nedostatku schopností, kdežto muži jej připisují nedostatečnému úsilí. Tyto ženské 

pochybnosti o sobě samé, když jde o sportovní výkon, nejsou nijak překvapivé. 

Společnost dívky přece vždy nenápadně učila, že ve sportu dobré nejsou. Pro úspěch 

v závodě je sebedůvěra zrovna tak důležitá jako fyzické schopnosti. Můžete mít talent, 

jaký chcete, ale pokud nevěříte, že dokážete vyhrát, nespíše nevyhrajete (Friel, 2009). 

U psychologické přípravy se vyplácí větší takt, pochopení a důvěra. Je vhodné využívat 

ve větší míře kladného hodnocení. Při motivaci lze podstatně více využívat kladného 

prožitku z pohybu. Pro trénink žen je vhodná častější komunikace s trenérem. 

V tréninkové činnosti je vhodné volit cvičení méně agresivního typu (Dovalil a kol. 

2009). 

2.12.1.4 Motorické rozdíly 

Ženy vynikají svojí pohyblivostí a také činnostmi spojenými s rovnováhou. Muži jsou 

citlivější na rychlostně-silový trénink, na rozdíl od žen, které jsou citlivější na trénink 

vytrvalostního typu.  
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2.12.1.5 Morfofunkční rozdíly mezi mužem a ženou 

Ukazatel Ženy  Muži 

Výška Nižší Vyšší 

Hmotnost Nižší Vyšší 

Specifická hmotnost Nižší Vyšší 

Procento tuku Vyšší Nižší 

Hmotnost orgánů (absolutní i relativní) Nižší Vyšší 

Hmotnost kostí (absolutní i relativní) Nižší Vyšší 

Hmotnost svalstva (absolutní i relativní) Nižší Vyšší 

Pánev Širší a nižší Užší a vyšší 

Končetiny (event. Odchylky od podélné osy) Valgózní Varózní 

Ramena Užší Širší 

Počet erytrocytů (hematokrit i hemoglobin) Nižší Vyšší 

Síla svalová     

Relativní Stejná Stejná 

Absolutní Menší Větší 

Kloubní pohyblivost Větší  Menší 

Svalový tonus Nižší Vyšší 

Srdeční výkon Menší Větší 

Tepová frekvence maximální Stejná. event. vyšší Stejná event. nižší 

Kapacity plic (totální, vitální) Menší Větší 

Ventilační hodnoty (klidové, maximální) Nižší Vyšší 

Aerobní kapacity (VO2max) Menší Větší 

Anaerobní alaktátová kapacita (ATP+CP) Menší Větší 

Anaerobní laktátová kapacita (glykolýza) Menší Větší 

Tab. 4: Morfofunkční rozdíly mezi mužem a ženou (Havlíčková a kol. 2003) 
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2.12.2 Rozdíly ve výkonnosti mužů a žen 

Rozdíly ve fyzické výkonnosti mužů a žen začínají od puberty. Pod vlivem steroidních 

hormonů se u chlapců zvyšuje svalová hmota a tím roste i svalová síla (Bartůňková 

a kol., 2013). 

Podle Dovalila (2002) „Sportovní výkonnost žen se v posledních desetiletích 

významným způsobem zvyšuje a neustále se přibližuje výkonnosti mužů.“ 

Rozdíl ve výkonnosti oproti mužům se za posledních 40 let snížila zhruba o 6% 

(Harries a kol. 1991). 

V tabulce 5 a 6 vidíme procentuální rozdíly světových rekordů v některých disciplínách 

v plavání a atletiky. 

Ženy jsou hůře „vybaveny“ k rychlostně silové aktivitě (např. pro hody, skoky, vrhy) 

Naopak v případě rychlostní a aerobně vytrvalostní aktivitě rozdíly nejsou tak 

významné (Klimková, 2005). 

Schopnost převádět chemickou energii na mechanickou práci je u žen lepší než u stejně 

trénovaných mužů. Nižší kondiční předpoklady pro rychlostně silový trénink jsou 

nejspíše důsledkem nižších silových předpokladů i kratších končetin žen. Naopak 

minimálně stejné nebo v řadě případů dokonce lepší vytrvalostní předpoklady žen jsou 

dány pravděpodobně díky svalové morfologii (vyšší počet pomalých vláken ve svalech), 

(Dovalil a kol. 2002). 
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Disciplína  Dosahovaná 

výkonnost mužů v % 

50 m Kraul 88,8 

50 m Motýlek 86,9 

50 m Znak 87,6 

50 m Prsa 87,6 

100 m Kraul  88,2 

100 m Motýlek 90,4 

100 m Znak 88,2 

100 m Prsa 89,2 

200 m Kraul 88,2 

200 m Motýlek 90,2 

200 m Znak 89,8 

200 m Prsa 89,9 

400 m Kraul 91 

800 m Kraul 91,9 

1500 m Kraul 90,9 

Tab. 5: Procentuální rozdíly světových rekordů mužů a žen v různých disciplínách atletiky a 

plavání k 31. 5. 2002 (Dovalil a kol., 2002) 

 

Disciplína  
Dosahovaná 

výkonnost mužů v % 

100 m 93,5 

200 m 90,2 

400 m  90,8 

800 m  88,5 

1500 m  88,9 

3000 m 89,9 

5000 m  86,4 

10000 m  88,4 

maraton 88,3 

Tab. 6: Procentuální rozdíly světových rekordů v atletice k 31. 5. 2002 (Dovalil a kol., 2002) 
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2.12.3 Trénink žen 

Mezi sportovci a sportovkyněmi je více podobností nežli rozdílů. Ženy mohou trénovat 

ve stejných, ne-li větších objemech i intenzitách jako jejich mužské protějšky, a také to 

dělají. Jsou naprosto schopné absolvovat stejně náročné tréninky jako muži. A na 

relativní tréninkovou zátěž také reagují stejně. Není důvod, proč by ženy neměly 

trénovat zrovna tak jako muži, až na pár výjimek samozřejmě (Friel, 2009). 

Pokud chce sportovec dosáhnout úspěchu, musí přizpůsobit trénink svým potřebám a 

schopnostem. O vytrvalostním tréninku žen je stále nedostatek informací. Protože 

procento sportujících žen-vytrvalkyň je relativně malé, je obtížné vytvořit výzkumy a 

studie na toto téma. Většina publikací čerpá z poznatků trenérů nebo samotných 

sportovkyň.  

Dle Friela (2009), je vhodné zařazovat silový trénink u žen celoročně. U mužů je 

vhodné s tréninkem síly během závodní sezóny přestat. Ženy na rozdíl od mužů mají 

tendenci rychleji ztrácet svalovou hmotu, jakmile přestanou chodit do posilovny. 

Většina duatlonistek a triatlonistek má relativně vetší sílu v nohou než v horní polovině 

těla. Posílit potřebují zejména břišní svaly a horní končetiny. Jestliže jsou tyto partie 

slabé, projeví se to na kole při výjezdů kopců. Při jízdě ze sedla do kopce potřebujete 

pro udržení stability stroje zejména zmiňované dostatečné silné, výše zmiňované, partie. 

Triatlonistky, které rozvíjejí sílu horní poloviny těla, mají také výhodu v plavecké části. 

Při závodech na volné, neklidné vodě pomáhá silná horní polovina těla udržovat 

správnou polohu, když jsou vlny tak velké, že by jinak závodnici narušily tempo.  

Dále Friel (2009) doporučuje zařazovat do silového tréninku žen veslování vsedě, které 

je přínosné pro jízdu na kole. Přítahy hrazdy ve stoje s pokrčenýma rukama, toto cvičení 

je vhodné pro plaveckou část. Dobrým cvičením je také bench-press, protože přispívá 

k svalové rovnováze.  

Vzhledem k fyziologickým rozdílům by měla diabetická opatření u žen zajistit větší 

přísun železa. Rovněž je nutné pamatovat na větší přísun kalcia, neboť u žen je větší 

riziko vzniku osteoporózy (Dovalil a kol. 2009). 

U některých sportujících žen (vytrvalkyň, gymnastech, baletek apod.) je riziko vzniku 

tzv. ženské sportovní triády (female triad). Jedná se o snížené množství tukové tkáně (a 

to jak extenzivním tréninkem, tak i sníženým příjmem potravy), poruchy menstruace 

(amonoreu) a osteoporózu (Bartůňková a kol., 2013). 
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Specifická situace vzniká během menstruace, těhotenství a po porodu. V době 

menstruace musíme k tréninku přistupovat individuálněji. Někdy je vhodné trénink 

vynechat, často záleží na tom, jak ženy menstruaci snáší. V plánování mezocyklu je 

vhodné myslet na to, aby se zotavný tréninkový týden kryl s dobou menstruace. Účast 

na soutěžích bývá ryze individuálního charakteru. Záleží na sportu, mentalitě, typu a 

stavu sportovkyně. V souvislosti s menstruačním cyklem a účastí na závodech byla 

vysledována snížená i zvýšená výkonnost. Sportování v době těhotenství a po porodu je 

také individuální záležitostí. Přiměřený pohyb, tedy i trénink, je prospěšný a doporučuje 

se zhruba do pátého měsíce, zcela nepřípustná je však přílišná námaha nebo dokonce 

vyčerpání. Po porodu připouštění lékaři zahájení tréninku za 5-8 týdnů, účast na 

soutěžích až po půl roce (Dovalil a kol., 2009). 

 

2.13 Zahraniční studie 

Genderová rozdílnost ve výkonnosti vytrvalostních disciplín byla vyšetřována rozdílnou 

spoustou studií pro různé délky tratí (Sparling, O’Donnell, & Snow, 1998; Coast, 

Blevins, & Wilson, 2004; Thibault, Guillaume, Berthelot, El Helou, Schaal, Quinquis, a 

kol., 2010). Nezávisle na disciplíně a distanci. Rozdílnost ve výkonnosti se pohybovala 

okolo 11-12%. (Sparling, a kol., 1998; Coast, a kol., 2004; Thibault, a kol. 2010). 

Zatímco některé studie prohlašují, že ženy jsou schopny dosáhnout výkonnosti mužů. 

(Whipp,& Ward, 1992; Speechly, Taylor, & Rogers, 1996; Bam, Noakes, 

Juritz, & Dennis, 1997; Hoff man, 2008). Další tvrdí, že rozdílnost ve výkonnosti 

vychází z dědičnosti rozdílných biologických kapacit a ženy nebudou nikdy schopny 

dosáhnout úrovně výkonnosti mužů (Murphy, a kol., 1986; Ford, a kol., 2000; 

Cheuvront, a kol., 2005). 

Antropometrické charakteristiky se zdají být důležitým indikátorem pro závodní 

čas v krátkém triatlonu světové úrovně. Potencionální důvody v rozdílné výkonnosti 

mezi ženami a muži jsou například: nízká maximální spotřeba kyslíku u žen 

(~52.8 ml · kg
 1

 · min
-1

) v porovnání s muži (~61.3 ml · kg
-1

 · min
-1

), (Knechtle a kol., 

2010), dále menší svalová hmota u žen (~28 kg) v porovnání s muži (~41 kg), (Knechtle 

a kol., 2010), a daleko vyšší procento tělesného tuku u žen (~23.6%) v porovnání s muži 

(~13.7%), (Knechtle a kol., 2010).     

http://www.springerplus.com/content/2/1/685#B10
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Pokud porovnáme tři individuální sporty zvlášť, nacházíme tu velkou rozdílnost mezi 

časy žen a mužů. Světové rekordy (např. 10 km běžecký rozdíl ~ 12.1%, 21.1 km 

běžecký rozdíl ~12.8%), v plavání (např. 1500 m plavecký rozdíl ~7.4%) a nakonec 

cyklistika (např. rozdíl v cyklistickém světovém rekordu ~7.9%). 

Překvapivě, výsledky závodu Olympijského triatlonu ukázaly, že rozdíl obou pohlaví 

ve výkonnosti se snížil pro běh, ale celkový čas kola a plavání zůstal nezměněn. 

V porovnání v závodu Ironman Hawaii mezi lety 1983 a 2012 (obrázek 2 a 3). Rozdíl 

mezi pohlavími, mezi nejlepšími 10 závodníky, zůstal nezměněn pro plavání a kolo 

~12.5%, ale snížil se v běhu z ~13.5% na ~7.3% .Celkový čas závodu se změnil 

z ~15.2% na ~11.3% (Rüst a kol., 2012). 

 

Obr. 2: Změny závodních časů nejlepších deseti žen a mužů v průběhu let 1983 až 2012 

(Rüst a kol., 2012) 

  

Změny závodních časů 

nejlepších deseti žen a 

mužů v průběhu let 1983 

až 2012. Hodnoty jsou 

prezentovány jako 

individuální data 

s lineární regresí. 
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Obr. 3: Změny závodních časů a mezičasů v závodu Ironman Hawaii mezi lety 1983 a 

2012 pro deset nejlepších žen a mužů (Rüst a kol., 2012) 

 

Během posledních 30 let závodu Ironman Hawaii se nejlepší elitní muži zlepšili 

ve všech třech disciplínách tudíž i v celkovém času závodu, zatímco ženy se zlepšily 

pouze v cyklistické, běžecké části a následně i v celkovém čase závodu (Rüst a kol., 

2012). 

Rozdíl mezi ženami a muži v triatlonové výkonnosti se za poslední desetiletí změnil. Na 

příklad, rozdíl v celkovém čase závodu Ironman Hawaii se markantně snížil během 

posledních 25 let a usadil se na přibližné hodnotě ~11.3% (Lepers, 2008). Během stejné 

časové periody zůstal výkonnostní rozdíl poměrně stabilní pro plavání (~12.5%) a 

cyklistiku (~12.5%), ale snížil se v běhu z ~13.5% na ~7.3% (Rüst a kol., 2012). 

Lepers (2012) prozkoumával změny v  rozdílné výkonnosti obou pohlaví pro prvních 10 

závodníků Ironman Hawaii mezi lety 1988 a 2007 (obrázek 4). V této periodě byly 

rozdíly v plavání, cyklistice, běhu a celkovém čase pro závodníky v tomto pořadí 

9.8 ± 2.9%, 12.7 ± 2.0%, 13.3 ± 3.1%, a 12.6 ± 1.3%. 

Během let 1988-2007, rozdílná výkonnost mužů a žen zůstala prakticky identická pro 

plaveckou část na Hawaii (+0.1% za desetiletí), mírně se zvýšila u cyklistické části 

(+0.8% za desetiletí), a snížila u běhu (-2.8% za desetiletí). Rozdílnost výkonnosti mužů 

a žen v celkovém čase závodu také zůstala stejná ve dvou posledních desetiletích 

(-0.5% za dekádu), (Leppers a Stapley, 2010). 

http://www.springerplus.com/content/2/1/685#B19
http://www.springerplus.com/content/2/1/685#B23
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 Obr. 4: Procentuální rozdíl plavecký, cyklistických a běžeckých časů ve čtyřech různých druzích 

triatlonu (Leppers a Stapley, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentuální rozdíl plavecký, cyklistických a 

běžeckých časů ve čtyřech různých druzích 

triatlonu mezi deseti nejlepšími závodníky a 

deseti nejlepšími závodnicemi. 

Závody se hodnotily v letech 2007, 2008 a 

2009. Hodnocené závody patří mezi světové 

šampionáty. Hodnocené závody: olympijská 

distance, (Des Moines, IA, USA); terénní 

triatlon, (Makena, HI, USA); poloviční 

Ironman, (Clear Water, FL, USA); dlouhý 

triatlon, (Kona, HI, USA) 
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3 CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZA PRÁCE 

3.1 Cíle práce 

Cílem naší práce je porovnat výkonnost mužů a žen v triatlonovém závodu světového 

poháru Ironman Hawaii a nastínit přibližný vývoj závodu do roku 2028. Dále je naším 

cílem predikovat časy jednotlivých disciplín a celkový čas závodu pro rok 2028.  

3.1.1 Vědecké otázky 

Jak se bude posouvat procentuální rozdíl výkonnosti žen oproti mužům?  

Jakých výsledků budou závodníci zřejmě dosahovat v roce 2028? 

 

3.2 Hypotézy práce 

Hypotézy jsme vytvořily na základě studie dle Lepra (2012), která byla prováděna 

na nejlepších deseti časech žen a mužů v závodech Havajského Ironmana mezi lety 

1988 a 2012. Na základě této studie jsme vypočetly přibližné % hodnoty, které 

představují rozdíl výkonnosti žen a mužů v závodu Ironman Hawaii mezi lety 2014 a 

2028. Studie Lepra počítá s 14 ročníky závodu. Naše studie obsahuje taktéž 14 ročníků, 

proto můžeme usuzovat na podobné výsledky. 

H1: Přibližný procentuální rozdíl výkonnosti mužů oproti ženám v cyklistické části 

v roce 2028 bude o 1,2 % menší než rozdíl v roce 2014. 

H2: Přibližný procentuální rozdíl výkonnosti mužů oproti ženám v plavecké části bude 

v roce 2028 o 0,15 % větší než rozdíl v roce 2014. 

H3: Přibližný procentuální rozdíl výkonnosti mužů oproti ženám v běžecké části v roce 

2028 bude o 4,2 % menší než v roce 2014. 

H4: Přibližný procentuální rozdíl výkonnosti mužů oproti ženám v celkovém času 

závodu v roce 2028 bude o 0,75 % menší než v roce 2014.  

H5: Plavecký čas se v budoucnu nebude výrazně měnit. 

H6: Cyklistický čas se bude pozvolna snižovat a závodníci budou v roce 2028 

dosahovat přibližně o 8 minut rychlejšího času.  

H7: V běžecké části očekáváme největší nárůst výkonů, které budou v roce 2028 

přibližně o 12 minut rychlejší. 
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Výzkumný soubor 

V rámci práce jsme hodnotili výsledky závodů Ironman Hawaii z let 1979 až 2014 

v kategorii mužů a žen. Zkoumaný soubor obsahuje pět nejlepších dosažených časů 

z každé disciplíny i celkového času závodu. V každém roce závodu jsme pracovali 

s 40 časy mužů i žen. Výsledky naší práce obsahují celkově 1440 časů absolvovaných 

na havajských tratích.  

 

4.2 Použitá metoda  

Studie je řešena jako empiricko-teoretický výzkum. Jako vědecká metoda byla použita 

metoda analýzy dokumentů. Jako typ výzkumu použijeme analýzu trendů. Pomocí 

analýzy trendů se zkoumají fenomény, které se mění v čase, aby se identifikoval směr a 

velikost trendu, provádí se predikce. (SOMR, 2007). 

 

4.3 Metody získání dat 

Data budou stažena z webové stránky www.trilife.cz. 

 

4.4 Analýza dat 

Pro statistické zpracování dat jsme použili metodu analýzy časových řad pomocí 

softwaru SPSS Statistics 22. Pro analýzu jsme využili prvních pět plaveckých, 

cyklistických i běžeckých a nakonec i celkových časů jak závodníků, tak i závodnic 

z každého ročníku, tzn. 36 ročníků závodu. Do křivky jsme vynesli průměrné časy 

prvních pěti mužů a žen. Dále jsme pracovali s průměrnými pěti nejrychlejšími 

plaveckými, běžeckými a cyklistickými časy. Závěr analýzy tvoří predikce výkonu 

v roce 2028. 

 

http://www.trilife.cz/
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4.5 Analýza časových řad 

Časovou řadou rozumíme posloupnost hodnot ukazatelů, měřených v určitých časových 

intervalech. Tyto intervaly jsou zpravidla rovnoměrné (ekvidistantní). 

Cílem analýzy časových řad je ve většině případů konstrukce vhodného modelu. 

Sestrojení „dobrého“ modelu nám zpravidla umožní porozumět mechanismu, na jehož 

základě vznikají hodnoty časové řady, a porozumět podmínkám a vazbám, které působí 

na vznik těchto hodnot. Na základě změn těchto podmínek či vazeb lze simulovat jejich 

vliv působící změny ve vývoji časové řady. Dalším cílem je využití těchto poznatků při 

předpovědi budoucího chování. Používané postupy jsou založeny na principu, 

že "historie se opakuje". Tento předpoklad bývá v praxi splněn s různou přesností, a 

proto je vhodné u předpovědí v časových řadách uvádět i spolehlivost výsledků a 

hodnotit úspěšnost predikce (Hančlová a Tvrdý, 2003). 

 

4.6 Spojnicové grafy 

Pro zobrazení časových řad a jejich prvotní analýzu slouží spojnicové grafy.  

Vodorovná osa u těchto grafů zaznamenává časovou proměnnou a na svislé ose se 

zobrazují hodnoty ukazatele časové řady yt.  

Spojnicový graf může zahrnovat i více časových řad, avšak měřítko na svislé ose je 

stejné. Dalším důležitým grafem v EXCELu je graf XY bodový, který sleduje vývoj 

časové řady yt na vývoji hodnot časové řady xt tzn., že se znázorní souřadnicemi [xt, yt] 

pro každý časový okamžik t (Hančlová a Tvrdý, 2003). 

 

4.7 Charakteristiky polohy (průměry)  

Při práci s časovými řadami je někdy důležité zjistit jejich průměrné hodnoty:  

Trend vyjadřuje obecnou tendenci vývoje zkoumaného jevu za dlouhé období. Je 

výsledkem dlouhodobých a stálých procesů. Trend může být rostoucí, klesající nebo 

může existovat řada bez trendu. Trendová složka se většinou modeluje pomocí 

matematických křivek. Jedním ze základních účelů modelování časových řad v čase 

t=1,2, …, n je využití těchto modelů, v případě jejich statistické významnosti, 

k předvídání např. předpověď extrapolací. 
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Extrapolací se rozumí kvantitativní odhady budoucích hodnot časové řady, které 

vznikají prodloužením vývoje z minulosti a přítomnosti do budoucnosti s horizontem 

t=n+1, n+2, …, T za předpokladu, že se tento vývoj nezmění. Extrapolační předpovědi 

rozdělujeme na bodové a intervalové (Hančlová a Tvrdý, 2003). 

 

4.8 Rozsah platnosti 

4.8.1 Vymezení 

Závod Ironman Hawaii se od roku 1978 absolvuje na stále stejných tratích, proto budou 

výsledná data platná pouze pro tento závod. Predikce do budoucnosti předpokládá, 

že nedojde k neočekávané změně, jako je například povolení draftingu či dopingu. 

4.8.2 Omezení 

Zohledňuje se fakt, že každý závod má jiné podmínky. Nejedná se o závod v uzavřeném 

prostoru. Musíme počítat s měnící se teplotou vody, sílou větru a dalších jemných 

odlišností v závodních podmínkách. Start závodů mužů a žen se většinou liší v rozdílu 

několika málo hodin. K přesnému určení odlišností je potřeba tyto faktory zohledňovat. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Plavecká část 

 

Graf 1: Vývoj výkonnosti v plavecké části Ironman Hawaii 

 

Graf 2: Autokorelační funkce mužů v plavecké části 
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Graf 3: Parciální autokorelační funkce mužů v plavecké části 

 

Graf 4: Autokorelační funkce žen v plavecké části 
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Graf 5: Parciální autokorelační funkce žen v plavecké části 

 

 

Graf 6: Vývoj výkonnosti žen a mužů v plavecké části Ironman Hawaii a trend výkonů 

Vzhledem k vývoji výkonnosti v plavání je zjevné, že po počátečním prudkém zlepšení 

času se časy stabilizovaly (graf 1) a ani v budoucnu nečekáme převratné změny (graf 6). 

Na základě výsledků autokorelace a parciální korelace v plavecké části nenalézáme 

trend u mužů ani u žen (graf 2, 3, 4 a 5). 
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5.2 Cyklistická část 

 

Graf 7: Vývoj výkonnosti v cyklistické části Ironman Hawaii 

 

 

Graf 8: Autokorelační funkce mužů v cyklistické části 
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Graf 9: Parciální autokorelační funkce mužů v cyklistické části 

 

 

Graf 10: Autokorelační funkce žen v cyklistické části 
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Graf 11: Parciální autokorelační funkce žen v cyklistické části 

  

 

Graf 12: Vývoj výkonnosti v cyklistické části na  Ironmanu Hawaii a trend výkonu 
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v roce 1990, 2004 a 2012 (graf 7). Po vyhodnocení výsledků autokorelace a parciální 

korelace nalézáme částečný trend u mužů i u žen v cyklistické části graf (8, 9, 10 a 11) 
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5.3 Běžecká část 

 

Graf 13: Vývoj výkonnosti v běžecké části Ironman Hawaii 

 

 

Graf 14: Autokorelační funkce mužů v běžecké části 
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Graf 15: Parciální autokorelační funkce mužů v běžecké části 

 

 

Graf 16: Autokorelační funkce žen v běžecké části 
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Graf 17: Parciální autokorelační funkce žen v běžecké části 

 

 

Graf 18: Vývoj výkonnosti v běžecké části Ironmanu Hawaii a trend výkonu 
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Po počátečním strmém sestupu pozorujeme plynulé zlepšování výkonů. K velkému 

zlepšení došlu v roce 1999 u mužů a naopak k propadu výkonu v letech 1984 a 2013 

u žen (graf 13). V budoucnu se budou plynule zlepšovat výkony u mužů a výkony žen 

se budou přibližovat výkonům mužů (graf 18). 

Na základě výsledků autokorelace a parciální autokorelace nalézáme trend u mužů i 

u žen (graf 14, 15, 16 a 17). 

 

5.4 Celkový výkon v závodu 

 

Graf 19: Vývoj výkonnosti v závodu Ironman Hawaii 
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Graf 20: Autokorelační funkce mužů v celkovém závodu 

 

 

Graf 21: Parciální autokorelační funkce mužů v celkovém závodu 
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Graf 22: Autokorelační funkce žen v celkovém čase závodu 

 

 

Graf 23: Parciální autokorelační funkce žen v celkovém čase závodu 
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Graf 24: Vývoj výkonnosti v závodu Ironman Hawaii a trend výkonu 

Na grafu číslo 19 vidíme strmý sestup v počátečních letech. Následné mírné zlepšování 
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rok od roku přibližovat (graf 24). 

Na základě výsledků autokorelace a parciální autokorelace sledujeme částečný trend 
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5.5 Vývoj genderové diferenciace  

 

Graf 25: Vývoj genderové diferenciace výkonů v plavání a cyklistice při závodě Ironman Hawaii 

 

 

Graf 26: Vývoj genderové diferenciace výkonů v plavání a cyklistice při závodě Ironman Hawaii 

a trend vývoje 
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-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012 2017

P
ro

ce
n

ta
 

Rok 

Vývoj genderové diferenciace výkonů v plavání a cyklistice při 

závodě  IM Hawai 

Cyklistická část

Plavecká část

y = 0,0007x + 9,4542 

R² = 2E-05 

y = -0,0778x + 161,95 

R² = 0,0684 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012 2017 2022 2027 2032

P
ro

ce
n

ta
 

Rok 

Vývoj genderové diferenciace výkonů v plavání a cyklistice při 

závodě  IM Hawaii a trend vývoje 

Cyklistická část

Plavecká část

Lineární (Cyklistická část)

Lineární (Plavecká část)



51 

 

 

Graf 27: Vývoj generové diferenciace výkonů v běžecké části a celkově při závodě Ironman 

Hawaii 

 

Graf 28: Vývoj generové diferenciace výkonů v běžecké části a celkově při závodě Ironman 

Hawaii a trend vývoje 

Vývoj diferenciace mezi muži a ženami se neustále snižuje jak v běhu, tak v celkovém 

čase závodu (graf 27). Dle grafu 28 můžeme nadále předpokládat snižování odstupu 

výkonnosti mezi pohlavími a nejprudší sestup sledujeme v běžecké části. 
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Dle výsledků výkonnosti z grafu 6 jsme stanovili plavecký čas mužů v roce 2028 

na 0:51:00. Plavecký čas žen se bude pohybovat okolo času 0:54:00. Po zhodnocení 

grafu 12, který prognózuje výsledky cyklistické části, jsme vypočetli čas u mužů na 

4:10:00 a čas žen na 4:39:30. Podle výsledků z předposledního grafu predikce 18 budou 

závodníci absolvovat běžeckou část závodu za 2:36:30 a závodnice za 2:47:00. Poslední 

graf predikce 24 nám vypovídá o celkovém čase závodu. Muži absolvují celou trať za 

7:50:00 a ženy se objeví v cíli přibližně o 40 minut později tj. v čase 8:30:00. 
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6 DISKUZE 

Na samém počátku tvorby této práce jsme si položili dvě výzkumné otázky. Zajímalo 

nás, jak se bude posouvat procentuální rozdíl výkonnosti žen oproti mužům? Dále jsme 

si položili otázku, jakých výsledků budou závodníci zřejmě dosahovat v roce 2028? 

V hypotéze 1 jsme si určili procentuální rozdíl výkonnosti mužů oproti ženám 

v cyklistické části 1,2%. Po výpočtu výsledků jsme došli k hodnotě 0,20%. 

Pravděpodobně tedy nebude následovat výrazně velké přibližování výkonů. V hypotéze 

2 jsme počítali s rozdílem + 0,15 %. Tento rozdíl nám ve skutečnosti vyšel daleko větší 

+ 1,47%. V hypotéze 3, která se týkala běžecké části, jsme taktéž došli k rozdílným 

výsledkům. Hypotéza udává 4,2% a náš následný výpočet je 0,17%. V hypotéze 4 jsme 

odhadovali zmenšení rozdílu o 0,75%. Dle výpočtů vyšlo číslo 0,01%.  

Dle grafů vidíme, že se nám potvrdila hypotéza číslo 5, ve které tvrdíme, že se plavecký 

čas nebude v budoucnosti výrazně měnit. V hypotéze číslo 6 jsme stanovili rychlejší čas 

v roce 2028 u cyklistické části na 8 minut. Ve výsledcích nám však vyšel čas 13 minut a 

56 sekund. Poslední hypotéza očekávala nárůst výkonů a zlepšení přibližně o 12 minut. 

Dle výsledků je tento čas 22 minut a 14 sekund. 

Porovnáme-li výsledky predikce se současnými traťovými rekordy, dozvíme se, že 

predikce pro rok 2028 pro celkový čas závodu nám u mužů vyšla 7:50:00 to je 

o 13 minut a 56 sekund rychlejší čas, než který byl překonán na trati v roce 2011 

australským závodníkem Craigem Alexandrem, který ten rok absolvoval závod v čase 

8:03:56. U žen nám vyšly neméně zajímavé výsledky. Miranda Carfrae v roce 2013 

zdolala trať za neuvěřitelným 8:52:14. Predikce pro rok 2028 udává čas trati 8:30:00. 

Rozdíl rekordního času a času predikce je tedy 22 minut a 14 sekund.  

Výsledné predikované časy se dle mého názoru zdají být reálné. Zdali tomu bude 

opravdu tak, nevíme. V takovéto predikci se nepočítá s měnícími se podmínkami 

závodu. Jako příklad z minulosti bychom uvedli neopren nebo karbonové kolo. Může 

také dojít k úpravě pravidel. Zde bychom uvedli další příklad z minulosti povolení 

draftingu na kratších triatlonových tratích. Je také možné, že se tyto časy zajedou na 

trati daleko dříve nebo naopak později. Každý ročník závodu je odlišný zejména 

povětrnostními a teplotními podmínkami, proto je velmi těžké predikovat na určitý rok. 

Berme tyto časy jakési orientační ukazatele, které přibližně určují jakým směrem a 

tempem, se bude triatlon pravděpodobně ubírat. 



54 

 

Pokud však sečteme predikci časů plavecké, cyklistické a běžecké části výsledný 

predikovaný čas závodu nám vyjde odlišný od celkového predikovaného času o 

12 minut a 30 sekund u mužů a 10 minut a 30 sekund u žen. Výsledný čas je tak 

ve srovnání s mužským rekordem trati o 26 minut a 26 sekund rychlejší a u žen je to čas 

31 minut 16 sekund. Tyto výsledky se nám nezdají být dosažitelné, ani v pozdějších 

letech než je rok 2028. Součet vyšel s velkou chybou, kvůli součtu nejlepších 

plaveckých, cyklistických a běžeckých časů závodníku. Je nám ale jasné, že žádný 

závodník nemá všechny tři disciplíny na nejlepší úrovni. Vždy v nějaké disciplíně mírně 

zaostává, proto nemůžeme s těmito výslednými časy počítat. 

Prudké zlepšení výkonů v počátcích, které můžeme vidět v prvním grafu plavecké části 

(graf 1) se domníváme, že je způsobeno tím, že se závodníci začali na závod 

připravovat. V prvních ročnících závodu lidé netušili jaké to je závodit v takto 

různorodých a dlouhých distancích. Postupem času se u závodníků zkvalitňovala 

příprava a závod se začínal dostávat do povědomí lidí. Dále sledujeme výkyvy, které 

jsou dle našeho názoru způsobeny různými přírodními překážkami, např. mořské vlny 

dokážou závodníka výrazně zpomalit. Dále je tu také faktor, že ne vždy zvolí závodníci 

tu nejvhodnější stopu plavání. Vítr, déšť či mořské vlnobití dokáže závodníka značně 

dezorientovat a závodník tak ve výsledku uplave daleko delší vzdálenost. Nadále 

nepočítáme s výrazným zlepšením plavecké části (graf 6). Prvním důvodem je podle nás 

relativně krátká doba trvání disciplíny. Pokud má závodník ztrátu v plavání je tu velká 

šance, že se probojuje dopředu na kole a v běhu. V tréninku musí závodník obětovat 

nesrovnatelně větší úsilí v plavání, aby byl výsledek v závodu znatelný.  

V cyklistické části taktéž pozorujeme výrazné zlepšení v prvních letech závodu (graf 7). 

Opět to zapříčiňuje lepší připravenost na závod. Výkyvy výkonnosti můžeme připisovat 

silnějšímu větru nebo vysoké teplotě okolí v daném závodě. V cyklistické části čekáme 

do budoucna mírné zlepšení (graf 12). 

Stejně tak jako v plavecké a cyklistické části vidíme v počátcích běžecké části strmý 

sestup, který je dle našeho výzkumu dán zkvalitněním přípravy (graf 13). V běžecké 

části (graf 13) nevidíme tolik výkyvů jako ve dvou částech předcházejících. Usuzujeme, 

že tento jev je zapříčiněn tím, že rychlost větru v této disciplíně nehraje tak velkou roli 

jako v plavecké či cyklistické části. 
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U žen vidíme rychlejší zlepšování a v budoucnu (graf 18) se pravděpodobně budou 

přibližovat výkonům mužů. Ženy jsou dle předchozích zmíněných fyziologických a 

biochemických rozdílností lépe schopny zvládat vyšší teploty okolí. Tento faktor by 

mohl být signifikantní pro rychlost v běhu. Mnoho závodníků popisuje neskutečné 

vedro v běžecké části závodu. Zvládání takto extrémních podmínek může být pro 

běžeckou výkonnost v tomto závodě rozhodující.  

Z hlediska diferenciace výkonů vidíme (graf 25), že v plavecké části jsou mezi 

pohlavními nejmenší rozdíly. Jeden z aspektů tohoto jevu, je lepší plovatelnost 

ženského těla, dána vyšším procentem tělesného tuku a taky širšími boky, které zajišťují 

lepší hydrodynamické vlastnosti. Ženské tělo se spíše blíží laminárnímu proudění a tím 

pádem ženské tělo lépe obtéká voda. V budoucnu očekáváme snižování rozdílů 

v plavecké části (graf 26), právě díky těmto výhodám ženského těla.  

V cyklistické části vidíme procentuálně vyšší rozdíly (graf 25). Tyto rozdíly se ani 

v budoucnu nebudou výrazně lišit (graf 26). Cyklistická část je jakousi skrytou 

disciplínou triatlonu. Každý závodník ví, že ho čeká ještě těžký běh a spíše se drží 

zpátky ani nejlepší cyklisté se neodvažují vydat ze sebe na cyklistické části maximum. 

Sebastian Keinle, který patří mezi havajskými závodníky k excelentním cyklistům, 

na jednom závodě prohlásil, že pokud on bude na cyklistické části trpět, ostatní to zničí. 

V běžecké části vidíme nejvýraznější snižování rozdílu (graf 27). Ženy se v současnosti 

dokáží vyrovnat v běhu s muži. Mirinda Carfrae a Chrissie Wellington jsou toho 

důkazem. Miranda zaběhla roce 2014 5. nejrychlejší maraton z celého závodního pole. 

Chrissie Welingtonové se v minulosti podařilo spoustu neskutečných výkonů. Například 

v roce 2008 na francouzském závodě Alpe d´huez Long Course doběhla jako druhá 

přibližně minutu za Marcusem Ornellasem. Mezi její další z neuvěřitelných výsledků 

patří závod v německém Rothu, kde překonala traťový rekord a dostala se tak o 7,5% 

pod vítězný čas mužů, když to obvykle bývá 10 až 11%. V roce 2010 skončila v Rothu 

sedmá mezi muži. Její čas byl o necelých 6% pomalejší než Rasmuse Henninga, 

celkového vítěze. Pevně věříme, že se ženské časy budou rok od roku zlepšovat. 

Dle výsledků z grafu 28 je patrné, že rozdíl časů havajského závodu se bude nadále 

snižovat (graf 28). 
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7 ZÁVĚR 

V plavání se výkony žen přibližují výkonům mužů a jsou nyní zhruba na 93%, 

 v budoucnu lze očekávat stejný trend a mírné zlepšení až na cca 94% v roce 2028. 

Výkony mužů jsou dlouhodobě stabilní a nemění se, neočekáváme ani v budoucnu 

nárůst výkonů. 

V cyklistice zůstává stále podobný odstup mezi výkony mužů a žen a to na úrovni 11 % 

ani v budoucnu neočekáváme výraznou změnu. V obou kategoriích však dochází 

k výraznému zlepšení výkonů a lze v roce 2028 očekávat výkony mužů asi o 7,26% a 

výkon žen o 7,07% lepší než stávajících – tj. o 18 minut a 9 sekund u mužů. Čas žen se 

zlepší o 19 minut a 45 sekund. 

V běhu se výkony žen zlepšují rychleji než výkony mužů a ženy se pomalu přibližují 

jejich úrovni. V současné době je rozdíl asi 7 %, do roku 2028 očekáváme výkony žen 

na úrovni 93 % mužů. V obou kategoriích však dochází ke zlepšení výkonů a lze v roce 

2028 očekávat výkony mužů až o 7,57 % lepší a u žen se výkony zlepší o 7,41 %. 
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